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Gildecaféen er åben kl. 14 - 16 i gildehuset:
Onsdag d. 28.2.
Et par timer med hyggeligt samvær og uformel
snak om løst og fast. - Sæt kryds i kalenderen.

Højskolegruppen
Indtil videre mødes vi hver den 1. mandag i måneden kl. 10 til ca. 11:30 i
gildehuset Sankt Agnes.
D. 5.3. - Tænkepause nr. 39 ”Overvågning”, d. 9.4. (p.g.a. påske) Tænkepause om ”Valg”, d. 7.5. bliver aftalt senere.
Vi ses - alle er velkomne.

Forårsturen 16. - 18.5.2018
Atter i år tager vi til Jægerspris. Birgit
og Gunner lægger atter sommerhuse til,
og vi planlægger som sædvanligt nogle,
spændende ture rundt i området.
Første planlægningsmøde bliver d. 26. februar kl. 14 i Gildehuset.
Vil du gerne med, eller er du blot nysgerrig, så mød op og vær med til at
sætte præg på programmet fra starten af.
Flere har allerede tilmeldt sig til Jørgen G J gybel.jensen@dlgmail.dk
Skal du også med?
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Hermed indkaldes til:
Generalforsamling i Roskilde Bygilde
Torsdag d. 12 april kl. 16
Dagsorden i h.h.t. vedtægterne
(se næste nr. af Kilden)
Gildehilsen
Else

Roskilde-Hedebo distrikt
Indbydelse til Distriktsgildehal

med ridderoptagelse.
Østervangkirken,
Dommervangen 2 2600 Glostrup
Mandag den 26. februar 2018. Vandrehal kl. 18:45 / Gildehal kl. 19:00.
Optagelse af:
Tina Skovgaard Madsen og Bjarne Nor Emmersbæk, 1. Gilde Taastrup.
Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning og kaffe.
Prisen for dette arrangement er: 75,00 kr. pr. person.
Påklædning: Festtøj.
Gilde- og gruppevis bindende tilmelding senest den 15. februar 2018
Til : Arne Bhjerager: tlf. 2921 9870 - E-mail: abjerager@mail.dk
m.v.h. Distriktsgildeledelsen
3

I-DAG
LØRDAG DEN 17. MARTS 2018
Gildehuset,
Sankt Agnes 2 , 4000 Roskilde.
Program for I-DAG’en vil være:
Vi starter med kaffe/te kl. 9.30.
Foredrag v/cand.mag. og journalist Anders Olling
”I slavernes fodspor”.
Danmarks tid som koloni- og slavehandelsnation kan føles fjern både tidsmæssigt og geografisk, men nutidens København gemmer på mange fortællinger om dette mørke kapitel i historien. I foredraget får du en øjenåbnende introduktion til et overset stykke fortid, som satte sit præg på Danmark og bragte velstand til hovedstaden.
ca. kl. 12.30 frokost
Vi regner med at slutte ved 14 tiden
Hele arrangementet koster 80,00 kr. pr. person incl.
drikkevarer: Vin, øl eller vand og kaffe.
Bindende tilmelding senest den 10 marts – 2018 til:
GU: Jonna Heefelt 21562906 / 46193420 eller e-mail:
jmsh4130@gmail.comeller
DUS : Birthe Sander mail: birthesander@gmail.com
Mobil: 60803795 eller 43966980
På gensyn DUS/GU gruppen.
Husk parkeringsforhold ved Gildehuset: Ingen parkering på Parkafdelingens område/P-Plads.
Tilmelding er bindende da vi bestiller mad ud fra deltagerantal
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1. Gilde
Referat fra 1.gildes fødselsdag.
Lørdag d. 27.Januar samledes 23 gildebrødre og gæster til fødselsdagsog nytårsgildehal. Allerede ved ankomsten var der en dejlig stemning af
gensynsglæde og forventning.
Efter gildehallen samledes vi om de festlige borde, som var dækket op til
”børnefødselsdag”. Der var balloner, flagdug og dejligt slik på bordet.
Vi fik en dejlig forret med laks og rejer på smuk salat, og så var der Lasagne, som Merethe havde tryllet frem, og som prikken over I-et, var der
isvafler ad libitum med lyserødt guf, negerboller!!!!! åh nej, jeg mener
flødeboller (undskyld).
Senere kom der en tryllekunstner, som lavede mange flotte tricks, og hver
gang han henvendte sig til en eller anden gildebror, så hed de Kirsten godt ramt, --- måske havde han særlige evner for det magiske???.
Vi havde en dejlig dag sammen, og endnu engang kunne vi glæde os over,
hvor godt vi faktisk har det , når vi mødes i 1. gilde.
Tusind tak for en dejlig dag.
Således erindret af Stence

Husk gildemøde onsdag d. 7. februar.
Foredrag af Jytte Abildstrøm - Se Kilden nr. 1/2018 side 8

1. Gilde Gruppemøder
2. gruppe

Tirsdag 13/2.
Tirsdag 13/3.
Tirsdag 10/4.

Kl. 12:00
Kl. 14:00
Kl 13:00
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Roskilde Museum
Hos Stence
Boserup Naturcenter

1. Sct Georgs Gilde i Roskilde
indkalder hermed til gildeting.
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 18 i Gildehuset Sct. Agnes
Vi starter med forloren skildpadde m/tilbehør samt en øl eller en vand.
Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører/referent.
Gildemesteren aflægger beretning.
Behandling af indkomne forslag – ny gruppedeling omfatter ikke seniorgruppen. På vores udvidede gildeledelsesmøde drøftede vi spørgsmålet om ”nye grupper”. Der var forskellige holdninger til dette. En ting
var sikkert. Seniorgruppen ønsker at fortsætte uændret.
Gildeskatmesteren forelægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Beretning fra grupperne.
Valg af gildeledelse samt suppleanter.
Valg af 2 herolder og 1 suppleant.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde.
Gildeledelsen udpeger et medlem og en suppleant valgt blandt gildeledelsen
Valg af GIM, GU og suppleant for GU.
Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter.(Vi har p.t. ingen fællesaktiviteter)
Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde. Bygildets
formand genvælges.På sidste møde i Bygildet kom det frem, at Else
gerne vil genvælges som formand. Der var enighed om, at det ville
være en god ide. Derfor vil spørgsmålet blive rejst på generalforsamlingen i Bygildet.
Eventuelt (beslutninger kan ikke træffes).
Ledelsen sørger for det praktiske.
Gildeledelsen
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2. Gilde

☼
Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om Søren OvergaardLarsens død. Selv om vi godt vidste, at Søren var alvorligt syg, virker det
helt forkert, at han ikke længere er iblandt os, men mandag d. 15. januar
sov Søren stille ind.
Søren blev optaget i Sct. Georgs Gildet i Brønderslev i 1973. I ’76 blev
han overført til 2. Roskilde Sct. Georgs Gilde, hvor han også blev væbner
i ’77 og ridder i ’84. I perioden 1991-1994 var han gildemester, men herudover påtog han sig talrige opgaver i gildet. I mange år var det spejderlauget, han brændte for, siden var han med til at holde liv i sangerlauget
og vandrerlauget, var gildernes repræsentant i Friluftsrådet, og da vi fik
vort eget hus på Sankt Agnes, indtog Søren posten som husformand, som
han beklædte lige til sin død.
Man kunne altid regne med Sørens opbakning, når der var brug for praktisk hjælp: Polenbesøg, Sverige-ture, good-turn-laug, juledekorationer – ja
rækken er lang. Og ved vore forårsture var det ofte Søren, der var bål- og
grillmester. Endvidere var han ofte god for et festligt indslag eller en lille
sketch – gerne med et vist anarkistisk tvist.
Søren elskede naturen og samværet. Altid positiv og inspirerende at være
sammen med. Vi er mange, der vil savne ham.
Sjældent har mottoet ”En gang spejder, altid spejder” passet så godt, som
når tankerne falder på Søren.
Søren blev bisat ved en smuk højtidelighed i Jakobskirken d. 20. januar.
Æret være Sørens minde.
Jørgen Gybel
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Referat af nytårsgildehallen lørdag den 6.1.2018.
En flok friske, glade gildebrødre og gæster fyldte gildehallen, som gildemester Karen styrede os fint igennem.
Gildemesteren takkede for godt samarbejde i det gamle år og talte i gilde
estertalen om det nye år, der venter. Emnet var VALG, de valg vi tager
hver dag, barnets valg ved fødsel, politikernes valg og alle de ubeviste
valg, vi hver dag tager. Der er mange valg vi tager i løbet af livet, men vi
bestemmer selv vore valg.
Inge Birthe holdt 5 min. Sct. Georg over emnet harmoni og glæde. Glæd
dig over de små ting i livet, de kan senere vise sig at være de store, når
man kigger tilbage. Måske skulle man skrive glæderne ned. Positive mennesker lever længere. Husk at glæde andre.
Kansleren oplyste at Ole Zeuner har meldt sig ud af gildet pr. 1.1.2018.
Fanen blev rullet sammen, mens vi sang: Der er et yndigt land.
Under gildehallen blev der spillet Morgenstemning af Grieg, Tågen letter
af Carl Nielsen, og der sluttedes med Nocturne af Evert Taube.
Så var der frokost med dejlige fiskefileter, kaffe og lagkage mens vi hyggede og sang.
En rigtig fin nytårsgildehal. Tak for det.
Referat af Gurli og Inger.
2. gilde 5. gruppe

Husk 1. Gildes gildemøde onsdag d. 7. februar.
Foredrag af Jytte Abildstrøm - Se Kilden nr. 1/2018 side 8
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2. Gilde indkalder hermed til GILDETING
Onsdag d. 14.03.2018.
Dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører, samt evt. stemmetællere.
Gildemesteren aflægger beretning.
Indkomne forslag:
Gildeledelsen foreslår forskudsvis betaling af gildekontingent.
Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab
samt forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Orientering fra grupperne.
Kaffepause
Valg af gildeledelse og suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden.
Valg af 2 repræsentanter til bygildet – heraf 1 repræsentant fra gildeledelsen samt valg af 1 suppleant.
Eventuelt. Herunder oplysning og vejledende behandling af forslag , der
vil blive fremsat på Bygildets generalforsamling(der kan ikke træffes beslutninger).
Udpegning af repræsentanter til fællesaktiviteter under Roskilde Bygilde.
Gildeledelsen
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Indbydelse til
Fødselsdagsfest
i 2. Gilde – 54 år
Lørdag
den 10. februar 2018
kl. 13:00

I Gildehuset, Sct. Agnes 2 B, 4000 Roskilde
Der serveres en lækker buffet med drikkevarer samt kaffe
og lagkage.
Overraskende underholdning.
Alle er meget velkomne.
Pris: kr. 175,00 pr. person incl. drikkevarer.

Bindende tilmelding:
Helst gruppevis senest torsdag den 1. februar 2018
Gurli Damgaard, 29 71 90 41
E-mail: gurli.damgaard@youmail.dk
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TAK
Hjertelig TAK for alle bidrag ved Sørens bisættelse og for blomster til
mig. Det har trøstet mig i min store sorg.
Kærlig gildehilsen Bitte

Sørens sidste hvilested: Skoven Kirkes kirkegård ved Jægerspris.

2. Gilde Gruppemøder
3. gruppe
4. gruppe
5. gruppe

Onsdag 14/2
Mandag 19/2.
Onsdag 4/4.
Onsdag 7/2
Tirsdag 13/3.

Kl. 14:00
Kl. 14:00
Kl. 14:30
Kl. 13:30
Kl. 13:30
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Hos Bitte
Hos Grethe Kristensen
Hos Christa
Hos Inger
Mødes v/Roskilde Museum

Postforsendelse:

Redaktionelt
Næste nr. udkommer 15/3.
Deadline 1/3.
Materiale hertil sendes til Jørgen med kopi til Søren O-L.
(helst i Word-format)
Kilden udsendes 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11
Dead lines: d. 1. i udgivelsesmåneden
Redaktionsudvalg:
Jørgen Gybel Jensen, Sejerøvej 6, Vor Frue 4000 Roskilde
gybel.jensen@dlgmail.dk – tlf. 4635 8684
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer.
Trykning, pakning og forsendelse:
Merethe og John Hyldahn, john@hyldahn.dk
Ønsker om ændring af levering af Kilden:
Sendes til John og Jørgen
Hjemmesideadresser:
SGG, Roskilde: sctgeorgsgilderneroskilde.dk
SGG, Distrikt: http://rohedi.dk
SGG i Danmark: www.sct-georg.dk

Adresse: ”Gildehuset Sankt Agnes”, Sankt Agnes 2B, 4000 Roskilde
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